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Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi 

he implementation of regional autonomy in Indonesia makes 

investment become a very important opportunity for regions, 

especially regencies and cities in their effort to accelerate T
development. So there are competitions among regions in raising their investment 

attractiveness. Considering that each region has its own investment attractiveness, 

it needs to create good condition which is conducive for investment. Related to 

above consideration, this thesis is aimed to research the influence of Gross Regional 

Domestics Product (GRDP) toward investment using variable Gross Domestics 

Fixed Capital Forming (GDFCF) approach. Moreover, this reasearh will also observe 

the influence of electricity networks, road length, and fixed deposit interest toward 

investment, and the influence of regional autonomy dummy variable toward 

investment growth.

The result of the research shows that GRDP has a positive influence toward 

investment. Capacity of electricity networks has also positive influence toward 

investment. However, road length and fixed deposit interest has a negative 

influence toward investment. In addition, regression result shows that there is a 

difference between before and after implementation of regional autonomy. Since 

regional autonomy implemented in 2001, there is a raise in number of investment.

The research recommends that problem of creating good condition for 

investment becomes the responsibility of center and regional governments. 

Regional government should have an information map about factors, variables, and 

indicators of its strenths as investment attractiveness. Regional investment 

attractiveness is influenced by infrastructure condition. So there is a need to 

improve availability and quality of infrastructure that supports production process. 

It is also needed to improve quality and quantity of electricity networks. Road 

infrastructure also needs special attention. It means that if there is an add in road 

length, so that it should be followed by improvement of road quality. Finally, it 

needs to build a better cooperation among regencies and city in Special Region of 

Yogyakarta Province in order to create conducive condition for investment.



bagi aktivitas perdagangan dan investasi 

di daerah, dimana keduanya memainkan 

peranan penting dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah yang 

berarti terbukanya lapangan kerja bagi 

masyarakat daerah dan mendorong 

peningkatan pendapatan daerah dalam 

bentuk pajak dan retribusi.

Kondisi ekonomi Propinsi DIY 

secara makro tidak jauh berbeda dengan 

kondisi ekonomi secara nasional. 

Perekonomian Propinsi Daerah Istimewa 

Yogayakarta masih terkait erat dengan 

kondisi perekonomian nasional karena 

faktor kebijakan di tingkat pusat dapat 

berdampak pada perekomian di daerah

2. Rumusan Masalah 

Kebutuhan investasi yang besar 

untuk pertumbuhan ekonomi, mendo-

rong pemerintah melakukan berbagai 

upaya, berupa penyediaan fasilitas 

produksi seperti penyediaan lahan, 

kawasan industri, sarana prasarana 

transportasi, listrik, komunikasi, penye-

diaan air bersih dan lain-lain. Dengan 

demikian isu menarik yang akan diteliti 

adalah :

a. Bagaimana pola dan realisasi 

investasi antar daerah di kabupaten 

dan kota di Propinsi DI Yogyakarta. 

b. Faktor-faktor apa yang mempe-

ngaruhi investasi di masing-masing 

daerah.

c. Bagaimana pola dan perbandingan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

investasi di tiap daerah.  

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi daerah telah memberikan 

porsi kewenangan yang besar kepada 

pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan daerah. Sesuai dengan UU No. 

22/1999 yang diperbaharui dengan UU 

No. 32/2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengartikan bahwa desen-

tralisasi sebagai penyerahan wewenang 

pemerintah oleh pemerintah pusat 

kepada daerah otonom. Pemerintah 

Daerah memiliki kewenangan penuh 

untuk membuat kebijakan dari sisi 

penerimaan dalam bentuk pajak dan 

retribusi. Selain itu pemerintah daerah 

juga memiliki kewenangan yang luas 

untuk menentukan skala prioritas pem-

biayaan, baik dalam bentuk pembiayaan 

rutin dan pembiayaan pembangunan 

maupun pembiayaan antar sektor 

pembangunan. Kondisi ini memberikan 

kesempatan kepada pemerintah daerah 

untuk melakukan inovasi-inovasi yang 

dapat mendukung kegiatan perda-

gangan dan investasi. Hal ini berarti 

secara ideal otonomi daerah akan 

menciptakan iklim yang kondusif bagi 

usaha dan investasi dan selanjutnya 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah. Dengan demikian diharapkan 

otonomi daerah memberikan harapan 

kepada akselerasi dan pemerataan 

pembangunan di sector ekonomi yang 

sebelumnya terkendala oleh system 

pemerintahan yang sentralistik.

Penerapan otonomi daerah mem-

berikan prospek yang menggairahkan 
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II. HASIL PEMBAHASAN

(1). PDRB

Secara teoritis perubahan investasi 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

dan tingkat suku bunga. Jika pendapatan 

suatu kelompok masyarakat meningkat, 

maka daya beli masyarakat akan 

bertambah. Pertambahan daya beli ini 

mendorong kebutuhan akan barang dan 

jasa yang lebih besar.

Bagi investor adanya permintaan 

terhadap barang atau jasa yang besar 

akan merupakan peluang untuk ber-

produksi. Kegiatan produksi tersebut 

memerlukan investasi. Dengan demikian 

secara ekonomi, kenaikan pendapatan 

masyarakat seyogyanya akan mendo-

rong tingkat pertumbuhan investasi.  

PDRB mencerminkan kemampuan 

daya beli masyarakat dan peran sector 

tertentu di daerah yang bersangkutan. 

Besarnya nilai PDRB pada sektor ter-

tentu menunjukkan bahwa sektor ter-

sebut memegang peran penting di 

daerah.

Dari tabel terlihat bahwa trend 

perkembangan PDRB di tiap daerah 

relative sama. Secara umum Kabupaten 

Sleman memiliki pertumbuhan PDRB 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pola dan realisasi 

investasi di kabupaten dan kota di 

Propinsi DI Yogyakarta.

2. Menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi investasi  d i  

masing-masing daerah. 

3. Menganalisa dan membandingkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

investasi antar daerah. 

Manfaat Penelitian

Hasil studi diharapkan nantinya 

dapat memberikan dukungan empiris 

pentingnya pemerintah daerah mem-

berikan perhatian pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi dan menjadi peng-

hambat daya tarik investasi di daerah. 

Perhatian dalam hal ini bukan hanya 

dalam arti meningkatkan ang-garan 

tetapi juga penajaman alokasi anggaran 

terutama untuk sektor yang dapat 

meningkatkan investasi daerah. 

4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah uji regresi 

data panel yang merupakan kombinasi 

antara deret waktu (time series) dan 

kerat lintang (cross section) untuk 

kabupaten dan kota se Propinsi DIY 

selama tahun 1983 – 2005. Data 

sekunder berupa data statistik daerah 

yang dikumpulkan pada penelitian 

terdahulu maupun laporan yang 

diberikan oleh pemerintah. 
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Gambar Pertumbuhan PDRB di Kabupaten dan Kota 
di Propinsi DIY

Sumber ; BPS diolah



Dari model dapat diketahui bahwa 

investasi di daerah dipengaruhi oleh 

ketersediaan infrastruktur yakni kapa-

sitas sambungan listrik sebagai daya 

tarik investasi di daerah. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa hubungan variabel 

independen dengan variable dependen 

adalah sesuai dengan hipotesa yang 

dikemukakan sebelumnya yakni positif.

(3).  Jalan 

Untuk kelancaran kegiatan usaha 

perlu didukung oleh ketersediaan fasi-

litas atau infrastruktur fisik seperti jalan 

raya, kereta api, pelabuhan laut dan 

udara. Selain ketersediaan infrastruktur 

fisik, kelancaran arus pergerakan factor-

faktor produksi dalam kegiatan usaha 

juga harus didukung oleh infrastruktur 

dengan kualitas baik. Kualitas infra-

struktur selain memperlihatkan kondisi 

fisiknya yang siap dan layak digunakan 

juga menunjukkan kemudahan akses 

terhadap infrastruktur pendukung ter-

sebut.

Dari hasil regresi menunjukkan 

bahwa untuk wilayah Kabupaten Sle-

man, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul 

dan Kota Yogyakarta panjang jalan 

memiliki  pengaruh negatif terhadap 

masuknya investasi. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan panjang jalan justru 

mengurangi investasi. Kondisi ini salah 

satunya mungkin disebabkan secara 

kuantitas panjang jalan yang ada di 

daerah tersebut relatif mencukupi hanya 

saja secara kualitas kurang layak, atau 

dapat pula dikatakan bahwa pening-

katan panjang jalan tidak diikuti dengan 

peningkatan kualitas jalan. Kondisi ini 

dapat mengakibatkan beban penge-

paling tinggi diantara lima daerah di 

Propinsi DIY tersebut, sedangkan 

Kabupaten Kulonprogo hampir selalu 

menempati  urutan terbawah. Dari 

gambar juga terlihat bahwa pada saat 

terjadi krisis ekonomi yakni sekitar 

tahun 1997-1999, tren pertumbuhan 

PDRB juga mengalami penurunan, dan 

kembali mengalami peningkatan atau 

kembali normal setelah pasca krisis 

yakni setelah tahun 2000. 

(2). Listrik  

Peranan infrastruktur yang baik dan 

mendukung sangat penting untuk mem-

perlancar proses produksi dan distribusi. 

Ketiadaan daya dukung infrastruktur 

yang memadai akan berpengaruh 

negative terhadap optimalisasi proses 

produksi dan distribusi, sehingga out put 

yang dihasilkan menjadi tidak sesuai 

dengan kualitas yang dikehendaki dan 

menyebabkan proses distribusi ke pasar 

menjadi terhambat. Salah satu infra-

struktur yang sangat diperlukan dalam 

proses produksi adalah kapasitas sam-

bungan listrik. 

Kebutuhan listrik senantiasa me-

ningkat dari tahun ke tahun. Pening-

katan produksi dan investasi juga 

membutuhkan prasarana listrik yang 

memadai. Kapasitas sambungan listrik 

di sini bukan hanya dalam hal kuantitas 

tetapi juga dalam hal kualitas, karena 

kombinasi dari keduanya akan sangat 

berpengaruh terhadap proses produksi 

barang dan jasa. Keterbatasan pengem-

bangan energi listrik dapat berakibat 

fatal yakni kehilangan kapasitas pro-

duksi industri serta keengganan investor 

melakuan investasi. 
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untuk jalan propinsi dan jalan kabupaten 

terjadi penurunan jumlah panjang jalan, 

tetapi pada kondisi ini ternyata juga 

diikuti dengan penurunan kualitas jalan. 

Dengan demikian di Propinsi DIY selama 

kurun waktu 5 tahun dari tahun 2001 

sampai 2005 telah terjadi kenaikan dan 

penurunan jumlah panjang jalan, tetapi 

juga diikuti dengan penurunan kualitas 

jalan. 

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa di 

Propinsi DIY selalu terjadi kenaikan 

jumlah kendaraan bermotor dari tahun 

ke tahun. Kenaikan jumlah kendaraan ini 

dialami oleh semua jenis kendaraan 

bermotor baik itu mobil penumpang, 

mobil beban, bus dan sepeda motor. 

Pertambahan jumlah kendaraan ber-

motor ini tentu saja akan dapat 

menambah kepadatan volume jalan, 

yang pada gilirannya nanti dapat 

menimbulkan kemacetan lalu lintas, 

luaran investor khususnya dalam bidang 

transportasi menjadi semakin tinggi, 

yang pada gilirannya nanti dapat menu-

runkan minat investor untuk mena-

namkan modalnya.

Seperti yang terlihat dalam tabel di 

atas bahwa telah terjadi penuruan 

kualitas jalan baik itu jalan negara., jalan 

propinsi atau jalan kabupaten pada 

tahun 2001 sampai 2005. Tabel 4.1 

menunjukkan bahwa selama tahun 2001 

menuju tahun 2005 di Propinsi DIY 

terdapat kenaikan jumlah panjang jalan 

negara. Namun demikian kenaikan 

jumlah panjang jalan ini justru tidak 

diimbangi dengan kualitas jalan yang 

memadai. Hal ini terlihat pada  tahun 

2001 tidak ada jalan negara yang 

mengalami kerusakan, tetapi pada 

tahun 2005  sepanjang 79.93 km  jalan 

rusak dan sepanjang 5.45 mengalami 

rusak berat. Pada tahun yang sama 
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Tabel Kondisi jalan di Propinsi di DIY (dalam km)

Baik

Sedang

Rusak

Rusak berat

Tidak terinci

Jumlah

Kondisi jalan
Jalan negara

2001 2005

Jalan propinsi

2001 2005

Jalan kabupaten

2001 2005

121.41

  36.92

-

-

-

158.33

  20.76

  62.67

  79.93

    5.45

-

168.81

 382.6

 292.25

   13

   32.4

-

720.25

294.51

233.37

139.46

  22.91

-

690.25

1331.646

  699.962

1719.035

  310.1

-

4040.743

1464.86

1551.77

  805.1

  159.53

-

3981.26

Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi DIY

2005

Mobil penumpang

Mobil beban

Bus 

Sepeda motor

Jumlah 

2001 2002 2003 2004

  64272

  26302

    5977

490641

587192

  67309

  27745

    6591

539448

641093

2000

  70203

  30816

    7400

 597143

 702562

  74728

  32520

    8039

 666941

 782228

  78817

  34031

    9968

 755101

 877917

  82705

  35670

  14685

843077

976137



sama atau tidak ada efek individual dari 

masing-masing daerah maka variabel 

jumlah penduduk memiliki pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan investasi 

di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Dari data yang ada menunjukkan 

bahwa rata-rata laju pertumbuhan 

jumlah penduduk di Propinsi DIY adalah 

sekitar 1% per tahun. Meskipun laju 

pertumbuhan penduduk relatif kecil ini 

apabila tidak diikuti dengan peningkatan 

kualitas tenaga kerjanya dapat menu-

runkan daya tarik investor untuk mela-

kukan investasi di wilayah Yogyakarta. 

Meskipun predikat Yogyakarta sebagai 

kota pelajar atau kota pendidikan, bisa 

saja mereka yang menuntut ilmu di 

Yogyakarta adalah para pendatang 

sehingga setelah mereka menamatkan 

pendidikannya mereka akan kembali ke 

daerahnya masing-masing. 

Gambar 4.2 memperlihatkan 

bahwa Kabupaten Sleman merupakan 

daerah yang memiliki jumlah penduduk 

paling tinggi di Propinsi DIY. Sedangkan 

Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah 

penduduk paling rendah meskipun posisi 

ini hampir sama dengan kota Yogya-

karta. Gambar juga memperlihatkan 

khususnya apabila panjang jalan yang 

ada relatif tidak banyak mengalami 

kenaikan. Selain itu pertambahan jum-

lah kendaraan bermotor yang cukup 

tinggi dalam jangka panjang dapat 

membuat kondisi jalan cepat rusak 

terutama apabila pemerintah daerah 

setempat kurang memperhatikan peme-

liharaan jalan dan kendaraan bermotor 

banyak melewati ruas jalan yang bukan 

merupakan peruntukkannya.

(4) Jumlah Penduduk 

Untuk kegiatan investasi/usaha 

diperlukan adanya tenaga kerja yang 

cukup tersedia, baik yang belum ber-

pengalaman maupun yang sudah berpe-

ngalaman. Tenaga kerja tersebut dapat 

diperoleh di daerah yang bersangkutan 

atau dengan mendatangkan dari daerah 

lain. Ketersedian tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh sebuah kegiatan usaha 

dilihat dari rasio jumlah penduduk usia 

produktif, rasio pencari kerja terhadap 

angkatan kerja.

Dari hasil regresi menunjukkan 

bahwa apabila seluruh daerah di Propinsi 

DIY dianggap memiliki karateristik yang 
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Gambar Jumlah Penduduk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : Daerah Dalam Angka, BPS.



tinggi akan meningkatkan bunga kredit 

bank dan hal ini mengurangi minat 

investor, karena beban bunga yang 

tinggi tersebut. Di sisi lain tingkat suku 

bunga yang terlalu tinggi mendorong 

masyarakat untuk menabung. Besarnya 

tabungan akan mengurangi konsumsi 

terhadap produksi barang dan jasa. 

Dari tabel terlihat bahwa tren suku 

bunga berbanding terbalik dengan 

investasi, hal ini terlihat dari ketika suku 

bunga meningkat maka investasi 

menurun, dan bila suku bunga menurun 

maka investasi meningkat. Tingkat suku 

bunga mengalami kenaikan tajam pada 

tahun 1998 yakni ketika Indonesia 

bahwa di Kabupaten Kulonprogo, 

Kabupaten Gunungkidul dan Kota 

Yogyakarta pernah mengalami penu-

runan jumlah penduduk yakni sekitar 

tahun 2001.  

(5) Suku Bunga 

Faktor lain yang juga mempenga-

ruhi investasi adalah tingkat suku bunga. 

Dalam hal ini tingkat suku bunga 

deposito yang digunakan adalah tingkat 

suku bunga pada bank umum. Semakin 

tinggi suku bunga, masyarakat akan 

lebih terdorong untuk menabung 

(saving) secara logis suku bunga yang 
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Gambar  Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka 12 Bulan 
Pada Bank Umum

Sumber ; Bank Indonesia

Gambar PMTDB di  Propinsi DIY 

Sumber : Daerah Dalam Angka, BPS 



level investasi mungkin Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta lebih tinggi, 

tetapi dari sisi laju pertumbuhannya 

Kabupaten Kulonprogo lebih unggul 

dibandingkan dengan daerah lain. 

Dari gambar juga memperlihatan 

bahwa Kabupaten Kulonprogo memiliki 

tren investasi yang relatif cukup baik bila 

dibandingkan dengan daerah lain. 

Sedangkan Kota Yogyakarta meski 

memiliki penerimaan investasi yang pa-

ling tinggi diantara kelima daerah ter-

sebut tetapi tren perkembangan inves-

tasinya relatif fluktuatif. 

(7) Daya Tarik Investasi di Daerah

Berdasarkan kondisi di atas, apa-

bila Pemda berkeinginan untuk memper-

besar masuknya investasi maka 3 kebi-

jakan utama yang perlu terlebih dahulu 

dilakukan adalah peningkatan PDRB. 

Menyediakan infrastruktur baik kuanti-

tatif maupun kualitas khususnya pemba-

ngunan kuantitas dan kualitas sambu-

ngan listrik, serta yang terakhir adalah 

penurunan tingkat suku bunga. Mengi-

ngat penentuan tingkat suku bunga 

bukan merupakan kewenangan Pemda, 

maka dalam hal ini Pemda dapat mem-

berikan masukan kepada pihak yang 

berwenang khususnya dalam hal kebija-

kan penetapan tingkat suku bunga.  

Dari hasil regresi terlihat bahwa 

factor yang cukup berpengaruh dalam 

melakukan investasi usaha adalah 

infrastruktur listrik. dalam hal ini bukan 

hanya masalah kuantitas  tetapi juga 

dalam hal kualitas. Kombinasi dari kedua 

hal tersebut tentu sangat menghambat 

kelancaran produksi dan perdagangan, 

hal ini berarti akan dapat menambah 

mengalami krisis ekonomi, namun 

demikian investasi tidak serta merta 

juga mengalami kenaikan yang cukup 

berarti. Hal ini dimungkinkan karena 

pada saat tersebut para investor masih 

ragu dengan kondisi wilayah negara 

Indonesia, sehingga mereka masih 

merasa perlu menunggu sampai iklim 

investasi di Indonesia dinilai aman dan 

stabil. 

(6) Efek Individu /Kabupaten-Kota

Apabila variabel bebas tidak 

mengalami perubahan, maka masing-

masing kabupaten dan kota  memiliki 

keunggulan relative yang berbeda-beda. 

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan 

keunggulan relatif masing-masing dae-

rah dalam hal investasi diurutkan dari 

nilai yang terbesar.

Dari tabel terlihat bahwa Kabupa-

ten Kulonprogo memiliki keunggulan 

relatif yang paling tinggi bila dibanding-

kan dengan daerah lainnya. Sedangkan 

yang memiliki keunggulan relatif dalam 

hal investasi paling rendah adalah Kota 

Yogyakarta. Hal ini bukan berarti pene-

rimaan investasi di Kabupaten Kulon-

progo lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan keempat daerah lain. Dari sisi 
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Tabel Keunggulan Relatif 
Masing-Masing Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

No. Kabupaten/kota 

Kulonprogo

Gunungkidul

Bantul

Sleman

Yogyakarta 

Keunggulan relatif

-8.184847

-8.393724

-9.214233

-9.765671

-10.90344



perlu lebih meningkatkan minat masya-

rakatnya untuk dapat mengikuti jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga 

dapat menjadi tenaga kerja trampil yang 

berkualitas dan dapat diserap oleh dunia 

usaha. 

Dari jenis investasi PMDN yang ber-

kembang di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta pada tahun 2005 terlihat 

bahwa proporsi terbesar ada pada sektor 

sekunder (indutri makanan, tekstil, 

kertas, kimia, logam dasar, barang 

logam) yakni sebesar 52,45%, sektor 

tersier (hotel restoran, perdagangan, 

pengangkutan, jasa lainnya) sebesar 

46.33%, sedang sisanya adalah sektor 

primer (tanaman pangan, perkebunan, 

peternakan, perikanan, pertambangan). 

Untuk jenis investasi PMA penyumbang 

terbesar adalah sektor jasa yaitu 

mencapai 47.98%, sektor hotel dan 

restoran 25.64% dan sektor industri 

sebesar 19.21%. Tingginya investasi di 

sektor jasa, hotel dan restoran tentunya 

sangat terkait erat dengan posisi 

Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata di 

Indonesia yang paling diminati baik oleh 

wisatawan domestik maupun manca 

negara.

Menarik tidaknya daerah sebagai 

pasar investasi salah satunya ditentukan 

oleh tinggi rendahnya biaya ekonomi dan 

sosial yang akan membebani investasi. 

Semakin tinggi biaya ekonomi dan social 

yang menjadi beban investasi suatu 

daerah, maka semakin tidak menarik 

bagi investasi. Sebaliknya semakin 

rendah biaya ekonomi dan sosial yang 

menjadi beban investasi dalam suatu 

daerah maka akan menjadi tujuan 

investasi yang prospektif.

beban biaya bagi perusahaan-perusa-

haan dalam menjalankan proses pro-

duksi.

Infrastruktur jaringan listrik men-

suplai energi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dalam melakukan proses 

produksi. Energi listrik telah menjadi 

bagian faktor produksi yang sangat vital. 

Oleh karenanya gangguan listrik menye-

babkan biaya tambahan dalam produksi. 

Masalah infrastruktur lain yang 

juga menjadi hambatan adalah pemba-

ngunan jalan raya yang menghubungkan 

antar daerah yang relatif masih 

berkualitas rendah. Jalan raya dibutuh-

kan untuk mempermudah arus distribusi 

barang hasil produksi antar daerah. 

Seringkali daerah-daerah yang memiliki 

potensi ekonomi baik, karena kebera-

daan infrastruktur jalan yang tidak 

mendukung menyebabkan terisolasi dari 

daerah lainnya, sehingga arus keluar 

masuk barang tidak mungkin mencapai 

daerah tersebut.

Sebagai strategi untuk menarik 

investasi ke daerah, maka yang perlu 

menjadi perhatian adalah kesiapan 

semua sumberdaya yang akan mening-

katkan daya tarik daerah bagi para 

investor. Mewujudkan SDM berkualitas 

tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu 

diselaraskan dengan perubahan struktur 

ekonomi yang mampu menyerap SDM 

yang makin meningkat kualitasnya. 

Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sebenarnya harus dipandang 

sebagai kegiatan investasi, dalam arti 

akan diperoleh keuntungan pada waktu 

yang akan datang. Selaras dengan 

predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar 

atau kota pendidikan pemerintah 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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1. PDRB berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan investasi. PDRB yang 

tinggi merepresentasikan pertum-

buhan ekonomi tinggi. Pertum-

buhan ekonomi yang cukup tinggi 

dapat menyebabkan daya beli 

masyarakat meningkat, perminta-

an meningkat, produsen dapat 

meningkatkan produksinya. Pe-

ningkatan produksi dapat men-

dorong peningkatan investasi.

2. Kapasitas sambungan listrik berpe-

ngaruh positif terhadap pertum-

buhan investasi. Infrastruktur 

jaringan listrik mensuplai energi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan 

dalam melakukan proses produksi. 

Peningkatan produksi dan investasi 

membutuhkan prasarana listrik 

yang memadai baik dari kuantitas-

nya maupun kualitasnya. Keterba-

tasan pengembangan energi listrik 

dapat menyebabkan produsen 

kehilangan kapasitas produksi. 

3. Panjang jalan berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan investasi. 

Peningkatan pembangunan jalan 

apabila tanpa diikuti dengan 

kualitas pembangunan jalan  yang 

layak dapat menyebabkan pening-

katan biaya produksi. Peningkatan 

biaya produksi dapat mengurangi 

investor untuk melakukan inves-

tasi. 

4. Apabila lima daerah di Propinsi DIY 

(Sleman, Yogyakarta, Bantul, 

Kulonprogo, Gunungkidul) diang-

gap memiliki karakteristik yang 

sama maka jumlah penduduk 

berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan investasi. 

Salah satu tujuan dari penerapan 

desentralisasi adalah menciptakan efek-

tifitas dan efisiensi system pemerin-

tahan yang mendorong pemberian 

pelayanan yang berkualitas oleh biro-

krasi. Dengan desentralisasi, hambatan-

hambatan birokratis yang berlapis dan 

kelembagaan yang tumpang tindih 

diharapkan menjadi ringkas dan seder-

hana, sehingga masyarakat dapat 

mengakses dengan cepat pelayanan 

public. Dalam investasi, sangat mem-

perhitungkan aspek opportunity cost, 

yaitu biaya yang harus dikeluarkan 

karena permasalahan waktu, seperti 

perijinan dan keuntungan yang dapat 

diperoleh. Opportunity cost yang rendah 

akan menyebabkan produksi dapat 

berjalan lebih awal dan prediksi terhadap 

keuntungan dapat dilakukan.

Tinggi rendahnya beban investasi 

salah satunya terkait erat dengan efek-

tifitas dan efisiensi prosedur perijinan, 

peraturan daerah (perda) terkait dengan 

pungutan daerah dalam bentuk pajak 

dan retribusi, rendahnya tingkat korupsi 

yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi 

(high economic cost), extra cost yang 

harus dibayarkan investor di luar 

prosedur resmi, infrastruktur, perijinan, 

peraturan ketenagakerjaan. Faktor-

faktor tersebut menjadi parameter daya 

tarik bagi para investor untuk menanam-

kan modalnya di daerah.

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada bab terdahulu dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1069
Jurnal Riset Daerah Vol. VIII, No.1. April 2009

Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi 



tur. Oleh karena itu perlu adanya 

perbaikan ketersediaan dan 

kualitas sarana fisik dan pem-

bangunan infrastruktur, yakni 

peningkatan kualitas pelayanan 

sambungan listrik. Dalam melaksa-

nakan pembangunan penambahan 

panjang jalan hendaknya diikuti 

pula dengan pembangunan kuali-

tas jalan.  

4. Daya tarik investasi dipengaruhi 

jumlah penduduk. Untuk itu bila 

pemerintah berkeinginan untuk 

lebih menarik minat investor 

melakukan investasi maka perlu 

peningkatan kualitas SDM. 

5. Perlu adanya kerjasama yang aktif 

antar pemerintah daerah guna 

menciptakan kondisi iklim investasi 

yang kondusif.  

5. Suku bunga deposito berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan 

investasi. Tingkat suku bunga yang 

tinggi dapat mengurangi minat 

investor untuk melakukan inves-

tasi. Tingkat suku bunga tinggi 

dapat mendorong masyarakat 

untuk melakukan saving, daya beli 

berkurang, produksi berkurang.

6. Terdapat perbedaan pertumbuhan 

investasi di lima daerah antara 

sebelum pelaksanaan otonomi 

daerah dan sesudah pelaksanaan 

otonomi daerah. Sesudah pelak-

sanaan otonomi daerah investasi 

lebih meningkat dibanding sebelum 

pelaksanaan otonomi daerah.

7. Terdapat perbedaan relatif antar 

lima daerah, Kabupaten Kulon-

progo memiliki keungguan relatif 

paling tinggi dibanding daerah lain. 

Sedangkan Kota Yogyakarta 

memiliki keunggulan relatif paling 

rendah.

Rekomendasi Kebijakan 

1. Pemerintah daerah harus mempu-

nyai pemetaan informasi tentang 

factor, variable dan indicator ke-

kuatan daerahnya sebagai daya 

tarik investor.

2. Daya tarik investasi daerah dipe-

ngaruhi oleh pertumbuhan ekono-

mi  daerah. Oleh karenanya apabila 

pemerintah daerah berkeinginan 

untuk lebih meningkatkan investasi 

maka pemerintah daerah perlu 

meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerahnya

3. Daya tarik investasi daerah sangat 

dipengaruhi oleh kondisi infrastruk-
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